
برسی تفاوت لوله کاروگیت و لوله 
 پلی اتیلن
و پروژه های کشاورزی بسیار اهمیت دارد و  خرید لوله و اتصاالت یکی از نکات مهمی که در

صحبت کنیم، طراحی   اتیلنتفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی  در اینجا میخواهیم راجع به
کشی جهت آبرسانی و آبیاری می باشد. در گذشته برای اینکار   خطوط و اجرای خطوط لوله

های پلی اتیلن به بازار، این  های فوالدی استفاده می کردند اما پس از آمدن لوله از لوله
های بروزتری   لههای فوالدی شوند. بعد از گذشت مدتی لوها توانستند جایگزین لوله   لوله

تفاوت لوله  از لوله های پلی اتیلن به بازار آمد به نام لوله کاروگیت. اما در این مقاله به برسی

 .میپردازیم کاروگیت و لوله پلی اتیلن
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  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟
 لوله پلی اتیلن  •
 تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن •
 طریقه اتصال لوله های پلی اتیلن •
 کالم آخر •
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 لوله کاروگیت چیست؟ 
بیشتر خواندیم.بهتر است پیش از اینکه   قیمت لوله پلیکا قبل تر در رابطه با لوله پلیکا و

ین  بپردازیم، با لوله کاروگیت آشنا شویم. ا برسی تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن به
ها نیز   های مدرن و پیشرفته قرار دارد. مواد اولیه این لوله دسته از لوله ها در ردیف لوله

های پلی اتیلن   ها با لوله اتیلن استفاده شده در این لوله پلی اتیلن است اما گریدهای پلی
به   PE 100و  PE 80فرق دارد. برای ساخت لوله کاروگیت از پلی اتیلن با چگالی باال یعنی  

ها و   شود. به منظور تقویت ساختار لوله همراه پلی پروپلین و پلی وینل کلراید استفاده می
های کم  هایی مانند دوده و مستربچ رنگی با درصد بهبود شکل ظاهری آنها نیز از افزودنی

و معین استفاده می کنند. شکل ظاهری لوله کاروگیت به صورت دو الیه است، به این  
های آبی  ه الیه درونی آنها دارای سطح صاف و صیقلی می باشد و معموال در رنگ صورت ک

های بیرونی لوله کاروگیت دارای شیارهای برجسته به   و زرد در بازار موجود است. الیه
 .ای می باشدصورت حلقه 
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 پلی اتیلن لوله 

 20لوله پلی اتیلن که به آن لوله پلی اتیلن تک جداره نیز میگویند توانایی تحمل فشار بین 
می شود.و در مقایسه با سایر   قیمت لوله و اتصاالت بار را دارد. این ویژگی باعث تفاوت 40تا 

ای برخودار است. از این لوله برای انتقال سیاالت مجاز تحت  ها از قدرت فوق العاده  لوله
اند  ها به نوعی است که از یک الیه تشکیل شده شود. طرز تولید این لوله  فشار استفاده می

 و PE80 اولیه سازنده آنها و همچنین کاربردشان به انواع مختلفی مانندو با توجه به مواد 
PE100 های پلی اتیلن تک جداره در صنایع خطوط پر فشار  بندی می شوند. لوله   تقسیم

های   های صنعتی، محلول انتقال و توزیع آب، سیستم آبیاری تحت فشار و فاضالب
و مخابراتی و خطوط انتقال گاز مورد استفاده می شود. برای   برقکابل   معدنی، پوشش

 .آشنایی با “تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن” در ادامه با ما همراه باشید
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 تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن 

دو لوله   هر بهتر ایت بدانیم تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن برای مطالعه درباره ی
های پلی اتیلن برای  پلی اتیلن و کاروگیت از جنس پلی اتیلن ساخته می شوند. لوله 

-انتقال سیاالتی همچون آب در کشاورزی و آبرسانی استفاده می شود. قبل از اینکه لوله 
های فوالدی استفاده   های پلی اتیلن تولید شود، برای طراحی خطوط و انتقال آب، از لوله

ها برای کارهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گرفتند   . البته این لولهمی کردند
ترین تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی  ، طراحی خطوط انتقال گاز و …؛ مهمزهکشی  مانند

های کاروگیت به صورت دو الیه   ولهاتیلن را می توان در بحث فشار بار داخلی نام برد. ل
تولید می شوند، از این رو می توانند فشارهای ناشی از جریان سیال داخل لوله و همچنین  

فشار بارهای مرده روی لوله را به خوبی کنترل نمایند. از این رو در مصارفی که قرار است  
به راحتی استفاده کرد. در   ها های آب به صورت دفنی کار شوند، می توان از این لوله لوله

 .اند متری زمین نیز کار گذاشته 20های را تا عمق  های این لوله برخی پروژه

 طریقه اتصال لوله های پلی اتیلن

های  برای درک بهتر تفاوت لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن الزم است که اندکی درباره روش 
های پلی اتیلن به دو صورت  ر کلی لوله  های پلی اتیلن بحث کنیم. به طو اتصال لوله

جوش حرارتی و مکانیکی به همدیگر وصل می شوند. برای وصل کردن آنها به روش  
های فشاری یا پیچی و همچنین فلنج ها استفاده می شود. اما برای   مکانیکی از کوپلنگ

ینی  ها به همدیگر از سه روش سوکتی، لب به لب یا ز  جوش دادن این دسته از لوله
های پی اتیلن با نام جوش الکتروفیوژن نیز شناخته   استفاده می شود. جوش حرارتی لوله

می شود. در این روش، جریان برق به دو الکترود رسانا وارد شده و حرارت تولیدی به کمک  
ها به همدیگر متصل می  این دو الکترود به قسمت اتصال وارد می شود و در نتیجه لوله 

 .شود
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 آخر  کالم

های پلی اتیلن و اینکه به دو قسمت تک جداره و دو جداره   در این مقاله در رابطه با لوله
های این دو لوله را نیز با همدیگر مقایسه   تقسیم می شوند مورد برسی قرار دادیم و تفاوت

ها گفته شد قیمت لوله و اتصاالت کاروگیت  کردیم. یکی از نکاتی که در تفاوت این لوله 
ای  د که به دلیل دوجداره بودنش نسبت به دیگر اتصاالت قیمت باالتری دارد. اما نکتهبو

که بسیار مهم است این است که در وقت خرید لوله واتصاالت حتما به سایز و همچنین  
ها دقت کنید. بهتر است بدانید که یکی دیگر از انواع لوله اتصاالت  موارد استفاده این لوله  

های اداری و مسکونی و  اتصاالت پلیکا می باشد که در منازل و ساختمان پالستیک لوله و
تجاری نیز کاربرد دارد. قیمت لوله پلیکا در مقایسه با کاربرد و ویژگی هایی که دارد بسیار  

به صرفه است و می توان گفت بیشتر مهندسین لوله کشی از این محصول برای لوله کشی  
 .دیگر استفاده میکنند  از اماکنها و همچنین بسیاری  ساختمان

 
 


